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Tiden går veldig fort mot jul nå, men jeg håper at Lysluggen kommer vel fram til dere som mottar papirversjonen,
selv om det nok er full fart med julepost nå for tiden.
Allerede i dette nummeret kan du lese om påmelding til
medlemssamlingen. Det kan være greit å starte prosessen
med det samme, ikke sant? Fortsatt tenker jeg at den årlige samlingen er høydepunktet for NFFA. Det er viktig å
planlegge i god tid, så jeg håper at dere setter av dagene
16.– 18. mars 2012. Stedet blir Haraldvangen. Les mer
inni.
Nyhet! Lysluggen starter med IDAS SIDER. Dette blir en
fast spalte med nyheter og smått og godt f eks fra Norsk
Blindeforbund — og annet som Ida Martine har på hjertet. Dermed gjør hun Lysluggen mer aktuell og spennende
å lese!
Jeg ønsker alle Lysluggens lesere en riktig hyggelig og god
jul - og et spennende og innholdsrikt nytt år.
Støtt Ugandaprosjektet med en julegave
i år! Kontakt Mona Berge.
monabe@broadpark.no

Hilsen
Edel Krøll
Leder NFFA
leder@albinisme.no

NORSK FORENING FOR ALBINISME
Leder:
Edel Krøll
Reidar Brøggers vei 2 A
2614 Lillehammer
Telefon: 40 40 83 81
leder@albinisme.no

Kasserer:
Jarle Gauslaa
Skolegt. 29, 4790 Lillesand
Telefon: 92 01 03 28
kasserer@albinisme.no
Kontonr til NFFA: 1607.33.72376

Sekretær:
Rene Helminsen
Dyrødveien 8, 1621 Gressvik
Telefon: 90 50 30 98
rene@albinisme.no

I fjor var vinteren sånn...

Geir og Torstein Sunde
HOS DFFA I DANMARK
Sorø Storkro 23 – 25 september 2011
Vi hadde gleden av å representere NFFA hos våre danske
venner i høst i forbindelse med deres Årsmøtesamling.
Vi fløy nedover fredag ettermiddag og kom frem litt etter de
fleste andre men ble veldig godt mottatt.
Lørdag startet de med sitt årsmøte / generalforsamling og
det var nyttig å høre at de arbeidet veldig mye på samme
måte som oss i Norge. De har heller ikke ubegrenset med
penger, men fordi det er kortere reiseavstander klarer de å
få til to samlinger årlig. En ”forårssamling” som er av sosial
karakter og en årsmøteweekend som har en del faglige
seminarer.
Senere på formiddagen fortalte Lars Ballieu Cristensen fra
firmaet Sensus om deres verktøy RoboBraille som kunne
gjøre de fleste tekstfiler om til mp3 filer (lydfiler) og til
punktskrift.
Dette var meget interessant, men dessverre er dette lite
tilgjengelig på norsk (ennå kun på punkt).
www.robobraille.org
Etterpå fikk vi et engasjert foredrag fra Dansk
Handicap Idrætsforbund hvor formålet var å gi et
overblikk over hvilke muligheter som finnes og hva det
er viktig å tenke gjennom ved valg av idrett.
Antoine Gliksohn fra vår franske søsterorganisasjon fortalte
om seg selv og sitt liv med albinisme før han orienterte
videre om et arbeid de hadde satt i gang for å etablere en
internasjonal overbygging / samarbeidsplattform for våre
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Dette er Torstein
anno 2008 !
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foreninger i Europa ( i første omgang).
”Livet som Hvid” ved Kurt Flemming (foreningens beskytter)
på kvelden var en reise til ettertanke og etterpå fortalte
Susanne Preisler oss på en meget underholdende måte at
”latter er en alvorlig sag”
Søndag fikk vi en orientering om den nye
hjemmesiden før vi dro på en hyggelig båttur
på Sorø Sø. Etter lunsj var det på tide å
vende nesen mot flyplassen og nordover
igjen.
Vi satte stor pris på å få lov til å være med på
denne samlingen og tok med oss mange
gode inntrykk hjem igjen fra Danmark.

Torstein ser på tavla
gjennom kamera

Hilsen Geir og Torstein.
To av bildene er snap shots med mobilkamera. Vi beklager dårlig billedkvalitet!

Lysluggen sendes i papir til de vi ikke har e-post adresse på,
og til de som får bladet for første gang (nye medlemmer)
og til de som spesifikt har bedt om papirutgaven.
Bladet sendes elektronisk til alle som vi har e-post adresse på.
Savner du papirutgaven?
Send mail til lysluggen@albinisme.no og be om å få papir i tillegg.
Lurer du på noe? Bare spør i vei!
lysluggen@albinisme.no

Nyttige / viktige internettsider:
nav.no - adaptor.no - hjelpemiddelkatalogen.no - albinisme.no albinoaid.com - albinismAid.com (Ugandaprosjektet) - blindeforbundet.no 3
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Jørgen Søvisdal
Froland

Jeg er født med albinisme og vokste opp helt innerst på en 9 kilometer lang blindveg. På grunn av
astmatiske plager blei skolestarten utsatt et år fordi foreldrene mine var i tvil om jeg ville orke en 2,5
km lang skoleveg med mye stigning.
Skolen var en liten grendeskole der elevtallet
varierte fra 9 til 14, og alle, fra første til sjuende
klasse, var i samme rom.
Ut fra dagens standard var belysningen i klasserommet mangelfullt. Det kunne derfor bli vanskelig for meg å
se linjene, noe som førte til at skriftlig arbeid gikk sakte.
Enda vanskeligere var det med regning fordi de loddrette
strekene var enda vanskeligere å se, og læreren var nøye
med at tallene kom rett under hverandre. Da han så hvor
sakte det gikk for meg, utstyrte han meg med kuleramme.
Denne misforståelsen klarte jeg etter hvert å oppklare, regning viste seg å være mitt sterkeste fag. Etter fire år på skolen fikk jeg lov til å prøve eksamensoppgavene for 7. klasse. Resultatet holdt til topp karakter.
Jeg fikk mine første briller før jeg kan minnes, men
etter å ha vært uheldig å knuse to par, fikk jeg ikke nye før
jeg hadde gått et helt år på skolen. Det fantes ikke splintsikkert glass den gangen.
Lesing gikk brukbart så lenge det var stor skrift i
boka. Men da det gikk over til mindre skrift, begynte linjene å danse. Spesielt hvis jeg måtte anstrenge øynene for å
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følge med mens en annen leste først og jeg skulle overta. Briller gjorde det noe
bedre, men jeg fikk fortsatt såre øyne hvis jeg leste for mye. Da jeg kom til brøkregning gjorde glasset fra ei ødelagt lommelykt nytte som lupe. I norsk fikk jeg
stort sett svake karakterer fordi stiloppgavene forutsatte skildring av emner der
synet mitt ikke strakk til. Det hjalp lite om jeg hadde få eller ingen feil i rettskriving og grammatikk. Fra femte skoleår innførte kommunen delvis sentralisering.
De øverste klassetrinnene skulle til en større skole en eller to dager hver uke.
Der tok det tid før lærerne husket navnet på oss. Enkelte bare pekte på oss når
de henvendte seg til oss og ikke husket hva vi het. På den måten fikk jeg ikke alltid med meg hva som gjaldt meg.
I friminuttene sparket mange av guttene fotball. Jeg torde ikke være med,
fordi jeg var redd for å ødelegge brillene. Når jeg var sammen med skolekamerater på fridager, måtte jeg bruke sykkel. Hvis en av guttene fikk se en parkert
bil langs vegen, var det populært å rope ”bil!” for å få meg til å hoppe av sykkelen og stoppe.
Om sommeren kunne det være bruk for en del hjelp til å luke i potetåkeren eller hjelp med høyonna. Lukinga gikk tregt på grunn av synet, og frykten
for at astmaen skulle blusse opp igjen gjorde sitt til at mor bare motvillig log
meg slippe til i høyet. Dette ga meg et snyltestempel som det har vært vanskelig å bli kvitt.
Etter framhaldsskolen (som var et 8. skoleår og obligatorisk for de som
ikke kom inn på realskole eller yrkesskole) forsøkte jeg å finne oppgaver jeg
kunne utføre heime. Far var gammel og svekket etter ei arbeidsulykke, men var
ikke i stand til å se sine begrensninger. Det var lite jeg slapp til når jeg var med
ham på skogen. I ettertid ser det ut til at min viktigste funksjon på den tida, var
å være i beredskap for å hente hjelp om det skulle skje noe galt. Men da far
neste vinter solgte et større parti ved på rot, fikk jeg være med å hogge. Jeg sto
mest med kløyveslegga.
14 år gammel kom jeg i kontakt med kristent ungdomsarbeid. Jeg trivdes
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bra, men dessverre foregikk det meste på lørdagskvelden og foreldrene mine mente ikke at jeg var i stand til
å sykle heim, 1,5 – 2 mil, på natta. Jeg måtte derfor begrense meg til å være med på det som foregikk på dagtid om søndagen. På vinterføre var det ikke forsvarlig å
sykle. Derfor følte jeg meg mest som en tilfeldig gjest
som ikke hørte til noe sted.
17 år gammel kom jeg til en kristen folkehøgskole,
Kvås. For et skogtroll som meg var det et kultursjokk å
havne i et internat. Jeg trengte dessuten mesteparten av høstsemesteret før jeg
lærte å kjenne guttene fra hverandre. Jentene var litt mer varierte i klærne,
derfor var det lettere å kjenne dem igjen.
Da jeg kom heim igjen var store deler av ungdomsmiljøet som jeg hadde
kjent, gått i oppløsning eller det var så store forandringer at jeg ikke kjente meg
igjen. For å fungere sosialt var jeg fortsatt avhengig av sykkel, og mor syntes var
flaut når jeg måtte trekke skyggelua fram i panna for å unngå blending. ”Kan du
ikke bruke solbriller og gå uten lue som alle andre gutter?” sa hun. ”Du ser ut
som en halvtomsing.” En søndag da jeg skulle ta en liten tur, måtte jeg prøve å
føye henne. Da fikk jeg sola midt i ansiktet og så ingen ting. Det var min siste
sykkeltur uten skyggelue.
Etter hvert lærte jeg meg å bruke motorsag og fikk sesongarbeid hos en
lokal skogsentrepenør. Lønnssystemet var basert på akkord. Dermed slapp jeg å
føle dårlig samvittighet om synet satte begrensninger for tempoet.
Etter noen år fikk far overtalt meg til å kjøpe min første moped. Det var
ettersommeren 1971. Dette fikk stor og positiv betydning for muligheten til å
ha et sosialt nettverk. Etter hvert som jeg fikk kjøretrening, hendte det at jeg tilbakela dagsturer på 35 mil. På den måten var det mulig å ta opp igjen kontakten
med venner jeg tidligere måtte kutte ut av praktiske grunner.
I 1974 vedtok Stortinget å innføre bo- og driveplikt for nye eiere av gards6
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bruk. For å vise at jeg hadde til hensikt å benytte odelsretten når tida kom, tok jeg agronomutdanning på Lyngdal
Jordbruksskole.
Far døde på ettersommeren 1976. Mor valgte å overlate garden til meg fra årsskiftet. Det var da verken dyr eller
redskap fordi den dyrka jorda hadde vært bortleid til naboen. På grunn av mine begrensinger fant jeg det ikke forsvarlig å låne til investeringer før jeg hadde prøvd ut forutsetningene i det små. Driveplikten var så ny at ingen visste hvor
strengt myndighetene ville praktisere loven. Dette fikk meg
til å føle at jeg balanserte på en knivsegg. Som en del av
oppgjøret forbeholdt mor seg livsvarig borett, og vi hadde
felles husholdning så lenge hun var frisk nok til å være heime.
Første sommeren høsta jeg bare inn nok høye til å
overvintre 10 lam som jeg kjøpte inn om høsten. ”Hvorfor
selger du ikke heller høyet,” sa mor. ”Det ville være mye
enklere.” Etter hvert som jeg fikk mulighet til å kjøpe redskaper, fikk jeg høre: ”Ikke bruk penger på det, la heller naboen
leie jorda.” Dette torde jeg ikke gjøre på grunn av driveplikten. Å forklare dette var nesten like vanskelig som å snakke
samisk til kinesere.
Etter hvert viste deg seg å være
vanskelig å få leid traktorhjelp når høyet
skulle i hus fordi dette var noe alle skulle
ha gjort samtidig. Da jeg våren 1980 fikk
utbetalt grunnerstatning for ei kraftlinje
som kom gjennom skogen, brukte jeg en
del av pengene til å kjøpe min første trak7
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tor. Til å begynne med måtte jeg ha hjelp til å kjøre den, men etter hvert lærte
jeg meg å kjøre sjøl.
Jeg fikk etter hvert innreda driftsbygningen og kom opp i over 50 vinterfora sauer og 200 leverte slaktegriser på ett år.
Da jeg kom i kontakt med NFFA i 1996, fikk jeg for første gang lære om
hvordan albinismen påvirker synet og forklaring på hvorfor jeg har så god nytte
av lueskyggen.
I 1998 til 2000 måtte tre planlagte NFFA-samlinger avlyses på grunn av for
få påmeldte. Jeg bestemte meg da for å møte opp så ofte det er mulig, for å
vise takknemlighet for det foreningen har fått til.
De første åra etter at jeg hadde overtatt garden, sikra jeg nødvendige inntekter ved å ta ut tømmer fra skogen. Mot slutten av 90-åra viste det seg å minke så stygt på gammelskogen at hakkespettene sto i fare for å måtte ta med niste når de skulle fly over eiendommen. Jeg så meg derfor dessverre nødt til å
søke gradert uføretrygd. Den er for tida satt til 80 %. Jeg driver ellers med litt
vedhogst. Dette er arbeid som kan legges til side om det skulle dukke opp nødvendige ærend eller aktiviteter av interesse. Høyløa passer godt til vedlager.
For en del år siden innførte myndighetene førerkort for moped, og det har
jeg hatt det helt til 11. september i år. Da gikk førerkortet for mopeden ut. Fylkeslegen ga klarsignal til fornyelse, men da jeg kom til Biltilsynet, viste det seg
at jeg måtte søke til Vegdirektoratet også. Dermed måtte mopeden parkeres på
ubestemt tid. Jeg ble derfor nesten helt utestengt fra all sosial kontakt inklusiv
fra de kristne møtene som er det miljøet jeg har funnet meg best til rette i. Den
eneste muligheten for å holde kontakt med venner, ble telefonen. Jeg ventet
lenge i største spenning på svar om nytt førerkort. Jeg har så veldig bruk for mopeden. Og endelig – i slutten av november kom det positivt svar. Det var en stor
lettelse! Det er egentlig ikke så veldig mye som skal til for å kunne fungere godt
med en såpass liten skavank som albinisme.
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Nedlasting av lydbøker til egen hjemme PC
Tekst: Jarle Gauslaa
Ja, nå kan man få lydboka direkte til sin egen PC, uten å

måtte vente på å få CD plate i postkassen om noen dager.
Man administrer alle lydbok-lån selv, direkte fra nettsidene
til Norsk Lyd- og Bindeskriftbibliotek «NLB». (www.nlb.no).
Jeg skal ikke gi noen fullgod forklaring på hvordan man gjør
dette her i dette litte innlegget, men vil bare fortelle at jeg
synes tilbudet ble mer spennende og tilgjengelig for min
del etter dette. Og derfor har jeg lyst til å fortelle om mulighetene til andre også. Tilbudet om direkte nedlasting av
lydbok ble satt i gang i juni i år. Det ble også åpnet for mulighet for direkteavspilling av bok «streaming», uten at
man trenger å laste ned hele lydfilen, men dette krever at
man har kontakt med NLBs nettside hele tiden mens man
lytter.
Norsk lyd- og blindeskrift bibliotek, har i
løpet av årene forbedret og utviklet sine
hjemmesider, til å bli mer og mer brukervennlige, og jeg synes at biblioteknettsidene i dag har blitt svært bra. Dette har i alle
fall gitt meg økende interesse for litteratur.
Siden lydbøker er blitt mer og mer populært blant publikum generelt, blir mange
bøker i dag også gitt ut som lydbok av forlaget ved lansering av nye bøker på markedet. Dette kommer også NLB til gode, og
ikke minst oss lånere som kan glede oss
over bøker med profesjonelle kjente artister som leser opp boken, og dette kort tid
etter at den er kommet ut markedet!
Derfor - når jeg har lyst på en bok, går jeg
inn på www.nlb.no og logger meg på med brukernavn og
passord. Søker på forfatter, genre, nøkkelord, tittel eller in9
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teresse. Man kan sette opp ganske avanserte søk, om man vil. Og når jeg har
funnet det jeg vil ha, laster jeg lydboken ned, og om noen minutter, så har jeg
boken klar på PCen. Deretter pakker jeg bare opp filen som er i.zip format
(komprimert mappe), og overfører filene til min MP3 spiller eller mobiltelefon,
på samme måte som man gjør når man legger inn musikk til en bærbar digital
spiller. Det er verd å merke seg, at datafilene som du laster ned eller får på CD
fra NLB, inneholder såkalt vannmerke og kan spores tilbake til deg som låner,
dersom de skulle komme på avveier osv. Derfor skal alle filer og CD plater destrueres etter bruk.
Mange har sikkert DAISY spiller, men jeg har valgt å bruke vanlige billige MP3
spillere, fordi de er små og lette å bære rundt på. Og jo mindre avansert en
MP3 spiller er, desto bedre fungerer den til lydbokformålet, er min erfaring. Jeg
har ingen erfaring med iPod eller andre «I-dingser» som kobles opp mot iTunes.
Men det er mange måter å gjøre dette på, og flere av dere sitter sikkert med
masse erfaring om hvordan man kan gjøre dette enklere og bedre.
Mer informasjon om hvordan bli «låner» med mer, finner dere på nettsidene til
Norsk Lyd- og Bindeskriftbibliotek www.nlb.no. Jeg ønsker alle en riktig god
BOKJUL!

NOAH's 14th National Conference
July 12-15, 2012
Millennium Hotel St. Louis
200 S. 4th Street
St. Louis, MO 63102

http://events.albinism.org/

Kunne du tenke deg å være deltaker ved NOAH 2012??
Meld din interesse innen 10. januar 2012.
Send til leder@albinisme.no
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IDA’s SIDER
Nyheter, informasjon, siste nytt fra NBF mm
Tekst: Ida Martine Nilsen

ÅPNING AV NYE HURDAL
Velkommen til verdens største, vesle sted!
- I have a dream, og nå er den drømmen
gått i oppfyllelse. Dette uttalte leder i Norges
Blindeforbund, Atle Lunde, da han klippet den
røde snora og åpnet nye Hurdal syn- og mestringssenter 22.
september.
Halvannet år etter at det første spadetaket ble tatt i
Hurdal står det nye praktbygget omsider ferdig. – Det er helt
uvirkelig, utbrøt prosjektleder for utbyggingen, Unn Ljøner
Hagen. – Da jeg så det blå lyset kommet på plass i tårnet i
går fikk jeg en sterk lykkefølelse. – Dette senteret skal boble
over av aktivitet, fortsatte hun.
Midler fra Lions Røde Fjær aksjonen Nytt syn på livet i
2009 har gjort utbyggingen av Hurdal syn- og mestringssenter mulig. Hurdølingen Arve Fossum overbrakte hilsninger
fra Lions Norge under åpningen. – Hurdal er verdens største,
vesle sted. Jeg er stolt over at Lions har bidratt til Hurdal syn
- og mestringssenter og at vi i Lions kan være noe for noen.
Et utstillingsvindu for universell utforming
Blindeforbundet ønsker at det nye senteret skal være et
utstillingsvindu for universell utforming, eller tilgjengelighet
for alle, hvor designere, arkitekter og andre kan komme og se
hvordan et bygg som er tilgjengelig for synshemmede kan utformes.
Hver minste detalj ved interiør og design er utformet
for å gjøre senteret så tilgjengelig som mulig for alle syns11
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hemmede. Blant annet er fargevalget og kontrastene på
senteret nøye gjennomtenkt. Møblene går i oransje, svart
og grått og dører, karmer, rekkverk og skilt har god kontrast til bakgrunnen. Glassflater, trapper og trinn er godt
merket for å unngå knall og fall, og ute er det satt opp lydfyr med, hønekakling, sauebrek og løvebrøl for å gjøre det
enklere å orientere seg. I korridorer og fellesområder inne
på senteret har man også lagt ledelinjer.
Et bygg til å bygge mennesker
- Dette bygget skal vi bruke til å bygge mennesker. Å miste
synet – helt eller delvis – er en dramatisk prosess. Ferdigheter som har vært en selvfølge, går tapt, og selvtilliten
forsvinner samtidig. Ved å gi opplæring og trening i å mestre ferdigheter på en ny måte, skal vi også finne igjen selvtilliten og bygge opp igjen både troen på seg selv og framtida. Svaksynte og blinde fra hele landet kan komme hit og
lære å leve med lite eller ikke noe syn, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Gunnar Haugsveen.
Blant de nye trenings- og rehabiliteringsfasilitetene finner vi gymsal med klatrevegg, trimrom,
et 12,5 meter langt svømmebasseng, formingsrom, ADL-kjøkken og sansehage. Senteret har
også fått en lekeplass, ny og større hundegård,
flere borom og en lyddusj med oppmuntrende
og inspirerende dikt og sitater fra mange av giverne.
Noen av oss har allerede vært så heldige og fått bese oss på
det flotte, nye syn- og mestringssenteret. Og for de av dere
som ikke har besøkt senteret enda får dere en mulighet til
dette på NFFAs årsmøtehelg i mars neste år. Da vil det bli
lagt opp til aktivitet både i bassenget og gymsalen, så meld
dere på!
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De freshe figurene i den
nye sansehagen kan
brukes til så mangt. Her
sitter Ida Martine Nilsen,
Gry Berg og Bjørn Roger
Johansen og slapper av
under en pause i NBFs
landsmøte
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Aktiv vinter på Hurdal syn- og mestringssenter
Er du glad i snø og vinter? Er du synshemmet, over 13 år og ikke trenger hjelp utover vanlig synsledsaging / en arm å holde
i? Ja – da garanterer vi at dette er noe for
deg!
Aktiv vinter arrangeres av Blindeforbundets Barne- og ungdomsavdeling (BUA).
Aktivitetene er alt fra alpin, langrenn, skiskyting med lydgevær, snø/skilek,
aking, skismørekurs,- og haugevis av godt sosialt samvær. Vi ønsker at alle skal
få prøve seg både i langrennsløypene og i alpinbakken, så ta med utstyr til begge deler hvis du har. BUA har noe utstyr til låns, og de har ellers alt som behøves av utstyr til aking. Egenandelen dekker reise, opphold, heiskort, samt ledsagere/instruktører.
BUA setter alltid opp kontaktpersoner og fellestransport fra knutepunkter som
Oslo S og Gardermoen på sine arrangementer. Etter påmeldingsfristen vil deltagerne motta endelig program, billetter, og annen relevant informasjon.
OBS: Påmeldingsfrist 1.februar.
Tid: Onsdag 22.- søndag 26.februar.
Om foreningen ASSISTANSE:
Foreldre ønskes velkommen i Blindeforbundet
I september vedtok Blindeforbundets landsmøte å innlemme Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming, i Norges Blindeforbund. – Dette betyr utrolig mye, sier leder for Assistanse, Eli Vogt Godager.
Til nå har bare blinde og svaksynte, eller foreldre/foresatte til synshemmede
barn under 14 år, kunne melde seg inn i Norges Blindeforbund. Landsmøtet
2011 fattet følgende vedtak: ”Videre kan opptas som medlemmer av Norges
Blindeforbund foreldre/foresatte til svaksynte og blinde barn og ungdom under
myndighetsalder, som for øvrig fyller kravene til medlemskap i Norges Blindeforbund.”
13
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Videre ble det vedtatt at: ”For å gi mulighet for sammenslåing av foreldreforeningen Assistanse og Norges Blindeforbund, slår landsmøtet fast at alle medlemmer i Assistanse pr. 31. desember
2011 kan bli medlemmer av Norges Blindeforbund.”
Blindeforbundet oppretter eget foreldreutvalg
For å ivareta alle aspektene ved å være forelder skal Blindeforbundet i 2012
opprette et eget foreldreutvalg. Dette utvalget skal bestå av både synshemmede foreldre og seende foreldre med synshemmede barn. Det vil også bli lagt
vekt på at sentrale personer i Assistanse skal være med i utvalget. I Blindeforbundets budsjett for neste år vil det bli satt av ressurser til utvalgets arbeid.
Jo mere vi er sammen
– Dette betyr utrolig mye for rettighetene til barn og unge. Vi står sterkere sammen - i én stor og slagkraftig organisasjon, som kan snakke med én stemme
overfor politiske myndigheter, sier Eli Vogt Godager.
Blindeforbundets leder, Atle Lunde er enig. – Målet er å bidra til selvstendige og
aktive liv hele veien gjennom livsløpet, og mye av grunnlaget legges jo i barndommen, sier Lunde.
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MEDLEMSSAMLINGEN 2012
16.-18. mars på HARALDVANGEN ved Hurdal

Alle som besøker Haraldvangen bor og spiser godt. Vi har soveplass til 160 kurs- og konferansegjester, fordelt på 70 rom i tilknytning til hovedhuset eller i komfortable hytter med bad og stue. Vi har 41 hotellrom egne bad fordelt på vårt nye hotellbygg med 28
dobbeltrom og øvre og nedre gjestefløy. Omtrent halvparten av våre rom er tilpasset for rullestolbrukere. Det er god mobildekning
og vi har trådløst nett. Haraldvangen har fine fellesarealer og flotte uteområder

Velkommen til medlemssamling 2012 og årsmøte. Vi skal til Haraldvangen kurssenter— nærmeste nabo til Hurdalsenteret. NFFA disponerer stort sett hele
senteret. Og lørdag ettermiddag går familieturen til nye Hurdalsenteret. På barneprogrammet står dessuten svømming i det nye bassenget der (og kanskje
bruke gymsalen).
Vi planlegger foredrag og møter for de voksne og ulike aktiviteter for barn og
ungdom. Haraldvangen har masse forskjellig å tilby og som vi har tenkt å benytte. Styret er i full gang med planleggingen og vi tror det blir allsidig for alle.
Med stor sannsynlighet får vi besøk fra USA, ekteparet Harvey fra firmaet SPF
store. Temaet er solbeskyttelse, og SPFstore forhandler både bekledning og
solcremer med UV filter. De vil vise en del av utvalget og det blir mulig å ta på,
prøve og bestille produkter. (Kanskje også kjøpe direkte?) Vi har også andre
spennende ting på gang, men det får bli overraskelser inntil videre. Kan likevel
nevne at fotoprosjektet v fotograf Lelienhof starter, og vi skal se på hjelpemidler innen nyeste elektronisk teknologi (masse bra for ungdom i alle aldre!), det
blir besøk fra Norsk Lydbibliotek med mer. Programmet presenteres senere.
Meld deg på med det samme — eller senest 20. februar. Bruk en av flg alternativer for påmelding:
Alt 1:
NFFA sin nettside www.albinisme.no. (Foretrekkes!!)
Fyll ut innmeldingsskjemaet på nettsiden og send.
Alt 2:
Skriv en e-post til post@albinisme.no
Få med de opplysningene som står på neste side
Alt 3:
Ringe Rene, tlf 90 50 30 98, etter kl 19
Alt 4:
Send inn påmeldingsskjemaet på neste side (Sendes til Rene)
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TIL:

AVS:
NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Sekretariatadresse: Rene Helminsen, Dyrødveien 8, 1621 GRERSSVIK

Medlemssamling 2012 — forts.

PRISER:
Egenandel opphold, hele helgen:
Voksne:
Kr. 500,- per person
Barn, 3-16 år:
Kr. 300,- per person
Barn under 3 år:
Gratis.
Egenandel reise:
Kr. 300,- per person barn og voksne. (Bil: 3 kr pr km)
Opplysninger ved påmelding:
Navn:
Adresse:
Postnummer :
Telefon:
Antall voksne :

_________________________________________________
_________________________________________________
___________ Poststed
______________________
___________ E-post evt:
______________________
___________ Antall barn :
_________

Navn og alder på alle barn:
Følgende av de påmeldte har albinisme: ______________________________
Rom / praktiske ting:
Vi skal bo dels i hotellrom og dels i store hytter med plass til 6 personer. De
største familiene blir tildelt en hytte. Hotellrommene tar ikke mer enn to personer, derfor vil en familie få disponere to eller flere rom eller en hytte.
Alle som melder seg på som enkeltperson får enkeltrom.
Angi hvis du ønsker noe annet:
Spesialbehov (diett, allergi, annet). Angi:
Vi sender ut alle årsmøtedokumentene ca to uker før samlingen.
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